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ABSTRAKT 

Analýza neshodných produktů s vyuţitím nástrojů managementu kvality 

Obsahem této bakalářské práce je analýza vzniku neshodných produktů v podniku 

vyrábějícím vzduchotechnická zařízení. 

Teoretická část této práce byla věnována rozboru problematiky neshodných produktů a 

nástrojů vhodných k analýze této problematiky. 

Praktická část byla zaměřena na samotnou analýzu vzniku neshodných produktů. Analýza 

byla rozdělena do několika částí. V první byly analyzovány neshody dle četností za rok 2009 a 

2010. Ve druhé byly analyzovány neshody dle nákladů za rok 2009 a 2010. Ve všech částech 

byly analyzovány nejprve operace a pak jejich nejzávaţnější druhy neshod. Poslední částí byla 

analýza příčin vzniku těchto neshodných produktů a pro nejpravděpodobnější příčiny byla 

následně navrţena nápravná opatření. 

 

ABSTRACT 

Analysis of nonconforming product using the tools of Quality Management tools 

The content of this bachelor´s thesis is to analysis of non-conforming products company 

manufacturing air-conditioning equipments. 

The theoretical part of this work was devoted to analyzing problem of non-conforming 

products and instruments suitable for the analysis of this issue. 

The practical part was aimed at the analysis of non-conforming products. The analysis 

was divided into several parts. The first were analyzed non-conforming products of 

disagreement in 2009 and 2010. In the second differences were analyzed non-conforming 

products to costs in 2009 and 2010. In all parts of the operation were analyzed first and then 

the most serious types of disputes. The last part was an analysis of the causes of these non-

conforming products and for the most likely cause was subsequently proposed corrective 

actions. 
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ÚVOD  

Kvalita se stává v posledních letech trendem a její význam roste velmi dramaticky. 

Proto pokud chce být podnik úspěšný, musí vyrábět produkty kvalitní a minimalizovat vznik 

těch neshodných. Musí zavádět úspěšný a funkční systém managementu kvality a dlouhodobě 

jej zabezpečovat. V dnešní době k tomuto existuje velké mnoţství vhodných přístupu a 

metod, kterých by měl podnik vyuţít, protoţe jen takovýto systém je spolu se znalostmi 

zaměstnanců klíčový pro úspěšné podnikání.  

 

S růstem poţadavků zákazníků musí růst i schopnost firmy těmto poţadavkům dostát. 

Je důleţité, aby podnik byl schopen dodávání takových produktů, které budou kvalitní a 

budou plnit poţadavky zákazníků. Vedle produktů, které lze zákazníkovi prodat jako kvalitní, 

existují i produkty, které mají nějakou vadu či neshodu. Bohuţel se i takovéto produkty 

vyskytují v průběhu výroby a proto je dobré je odhalovat ještě v podniku, aby se nedostaly aţ 

k zákazníkovi a nemuselo docházet k reklamacím a tím poškození jména podniku. 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza neshodných produktů, včetně kořenových příčin 

jejich vzniku na jednotlivých operacích předvýroby podniku, který vyrábí vzduchotechnická 

zařízení a návrh vhodných opatření k nápravě, která povedou ke sníţení vzniku těchto neshod. 

V první kapitole se věnuji teoretickému úvodu o kvalitě, neshodných produktech a nástrojích 

k analýze této problematiky. Ve druhé kapitole je představen podnik a jeho výrobní a 

předvýrobní program. Včetně analýzy současného stavu, QMS a pracovní instrukce na řízení 

neshodných produktů. V první části třetí kapitoly je analyzován vznik neshodných produktů 

na jednotlivých operacích předvýroby dle četností a dle nákladů za rok 2009 a 2010, 

včetně podrobnější analýzy jednotlivých operací. V další části třetí kapitoly se nachází 

analýza příčin vzniku neshodných produktů. Poslední kapitola je zaměřena na návrh 

nápravných opatření pro nejzávaţnější neshody. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 
VU – Výrobní úsek 

TD – Technická dokumentace 

ZN – Záznam o neshodě 

DBN – Databáze neshod 

TU – Technický úsek 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Kvalita náleţí do všech činností v podniku, proto by management kvality měl být 

součástí kaţdého podniku, například v podobě QMS, tedy systému managementu kvality, 

který můţe být vyjádřen jako organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné  

k realizaci managementu kvality. Minimálně by však kaţdá organizace měla mít alespoň 

základní procesy jako plánování, řízení a neustálé zlepšování kvality. 

  

1.1 Základní pojmy z oblasti kvality a neshodného produktu 

Definice pojmů podle normy ČSN EN ISO 9000[1] 

 Kvalita – Stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik 

 Požadavek – Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají 

nebo jsou závazné 

 Proces – Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy 

 Informace – Údaje mající význam 

 Dokument – informace na podpůrném médiu  

 Záznam – Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují 

důkazy o provedených činnostech  

 Produkt – Výsledek procesu 

 Shoda – Splnění požadavku 

 Neshoda – Nesplněni požadavku 

 Vada – Nesplněni požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití 

 Preventivní opatření – Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální příčiny 

 Opatření k nápravě – Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné 

nežádoucí situace 
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 Náprava – Opatření k odstranění zjištěné neshody 

 Přepracování – Opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě 

s požadavky 

 Přeřazení do jiné třídy – Změna třídy neshodného produktu, aby byl ve shodě 

s požadavky, které se liší od původních znaků 

 Oprava - Opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro zamýšlené 

použití 

 Vyřazení - Opatření provedené na neshodném produktu, aby se zabránilo jeho původně 

zamýšlenému použití 

 Výjimka – Povolení použít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

požadavkům 

 Povolení odchylky – Povolení vydané před realizací, odchýlit se od původně 

specifikovaných požadavků na produkt 

 Uvolnění – Povolení k postoupení do další etapy procesu 

 

1.2 Kvality v realizaci produktu 

Kvalita výsledného produkt se formuje uţ v procesu výroby, proto je nezbytné, aby 

byly pečlivě dodrţovány všechny stanovené postupy výrobních procesů a veškerá výrobní 

zařízení byla plně způsobilá. Organizace v této souvislosti musí vykonávat všechny činnosti 

systémů managementu kvality, které jsou přímo spojené s realizací produktů.[5]  

Poţadavky na kvalitu produktů jsou na obr. 1.1. 
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Obr. 1.1 Poţadavky na kvalitu produktů[10] 

 

1.2.1  Metody ověřování shody ve výrobě 

Ověřování shody ve výrobě je základním kamenem pro výrobu kvalitních produktů, 

neshodný produkt totiţ můţe být nejen hotový výrobek nebo polotovar, ale i rozpracovaný 

výrobek, který nesplňuje poţadované znaky kvality.[6] 

Kaţdý produkt má mnoho kvalitativních a kvantitativních vlastností, jejichţ synergií 

je dána konečná kvalita produktů. Pro uspokojení dnešních poţadavků zákazníků je důleţité, 

aby byl produkt maximálně uţitečný, tedy aby byl schopen plnit všechny funkce, pro které 

byl navrhnut. Tyto funkce by měly být vyjádřeny pomocí vlastností a ukazatelů kvality, 

kterých se dá vyuţít při sledování a prokazování poţadavků zákazníka.[5] Aby organizace 

byla schopna prokazování shody produktů, musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, 

měření, analýzy a zlepšování.[2]  

Tradičním způsobem zajišťování kvality ve výrobě je ověřování shody ve formě 

kontroly a zkoušení. Obecný postup při kontrole kvality je uveden na obr. 1.2. Subsystém 

kontroly se prolíná se subsystémem identifikace a sledovatelnosti a na něj bezprostředně 

navazuje subsystém řízení neshodných produktů. Kontrola kvality ve výrobě se provádí 

s hlavními cíli, jako jsou: Objektivní posouzení míry shody mezi poţadavky a skutečností, 

odhalení neshod ve výrobním procesu, které by mohly vést k výrobě neshodných produktů, 

identifikace odhalených neshod, zpracování výsledků kontroly s cílem odhalení příčin vzniku 

neshodných produktů a přijetí a realizace nápravných opatření pro sníţení moţnosti jejich 

opětovného vzniku, ale také pro zajištění technologické kázně. 

 

PRODUKT 

 

Funkčnost 

 

Spolehlivost 

 

Nezávadnost 

 

Opravitelnost 

 

 Ovladatelnost 
 

Trvanlivost 

 

Udrţovatelnost 

 

Estetická 

působivost 
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Účinnost a hospodárnost kontroly 

Podle charakteru výrobního procesu, výrobku a specifických znaků kvality musí být 

definován i systém kontroly kvality. Vzhledem k hospodárnosti je zapotřebí hledat formy, 

které předchází příchodu neshodného materiálu do podniku a realizaci neshodného produktu. 

Účinnost kontrolního systému závisí na správné formě a druhu kontroly, úrovni 

metrologického zabezpečení kontroly a výroby, existence kvalitních kontrolních plánů a 

technologií. [4] 

 

 

Obr. 1.2 Obecný postup kontroly kvality[5] 
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1.2.2  Druhy kontroly kvality 

V procesech realizace produktu je hlavním funkcí kontroly být účinným filtrem, 

který odloučí z procesu všechny produkty, které nejsou ve shodě s poţadavky. Druh a rozsah 

kontroly závisí na sloţitosti procesu, poţadované přesnosti získaných důkazů, poţadavcích  

na posuzování definovaných normami a předpisy.  

Základní druhy kontroly jsou uvedeny v tab. 1.1, v závislosti na členění a druhu 

kontroly.[3] 

 

Podnik vyuţívá několik druhů kontrol, mezi nimi například aktivní kontrolu a 

sebekontrolu. Nepouţívá, ale výstupní kontrolu z předvýroby z důvodu malého počtu neshod 

odhalených v dalších procesech výroby, které by měly původ vzniku uţ v předvýrobě. Takţe 

by náklady na tuto kontrolu mnohonásobně převyšovaly náklady odhalených neshod. 

  

Aktivní kontrola 

Aktivní kontrolou je způsob ověřování shody, u kterého zjištěné výsledky 

bezprostředně ovlivňují proces výroby. Příklad z podniku: Zjistí-li se na operaci sekání 

nerovnosti plechu, nastaví se na stroji ještě před zpracováním tohoto plechu niţší rychlost 

sekání, aby se předešlo vzniku neshod a tím i škod. 

 

Sebekontrola 

Je forma kontroly nahrazující práci specializovaných pracovníků technické kontroly, 

která je zaloţena na okamţité kontrole přímo obsluhou stroje. Obsluha okamţitě kontroluje 

výsledky své práce, které ihned vyhodnocuje a vyuţívá je při další práci. Pracovník musí mít 

moţnost iniciovat hledání příčin nebo sám vyhledávat příčiny případné neshody a navrhnout a 

realizovat opatření k nápravě pokud jde o neshodu, kterou lze řešit na místě.  

Sebekontrolu nelze chápat jako zvláštní druh kontroly, ale jako běţnou součást 

pracovní náplně, předepsanou kontrolní technologií a obsaţenou v technologickém postupu. 

Základním předpokladem úspěšnosti sebekontroly je vysoká loajalita a zodpovědnost 

subjektů sebekontroly. Alternativou nebo doplněním sebekontroly můţe být tzv. kontrola 

nezávislá nebo vzájemná. 
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Aby byla takováto kontrola funkční a efektivní je zapotřebí seznámit pracovníka 

s tím, jak se sebekontrola provádí a jaké sebou nese důsledky nedodrţení poţadavků  

na tuto kontrolu. Pracovník musí být zaškolen ke kontrolní činnosti a to včetně způsobu 

vedení záznamů o výsledcích. Dále musí být přiděleny pravomoci a prostředky k odstranění 

neshod a jejich příčin a přesvědčení pracovníků o tom, ţe nebudou trestáni  

za chyby, pokud nevznikly v důsledku jejich nedbalosti nebo úmyslu.[4] 

 

 

Tab. 1.1 Základní druhy kontroly[3] 

Hledisko členění kontroly Druh kontroly 

Začlenění do procesu realizace produktu 

Kontrola vstupní 

               operační 

               výstupní 

Objekt kontroly 

Kontrola materiálů 

               rozpracovaných produktů 

               hotových produktů 

               nářadí 

               náhradních dílů 

               pomocného materiálu 

               dokumentace 

               zaměstnanců 

Rozsah kontroly 

Kontrola stoprocentní 

               výběrová 

               namátková 

Pouţité přístupy ke kontrole 
Kontrola měřením 

               srovnáváním 

Rozsah automatizace kontroly 

Kontrola ruční 

               mechanizovaná 

               automatizovaná 

Odpovědnost za kontrolu 
Kontrola zaměstnancem technické kontroly 

               obsluhou pracoviště (Sebekontrola) 

Vliv na další průběh procesu 
Kontrola pasivní 

               aktivní 
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1.3  Řízení neshodného produktu 

Kaţdá organizace by měla zajišťovat identifikaci a řízení produktů, které 

neodpovídají stanoveným poţadavkům, tak aby se zabránilo jeho zamýšlenému pouţití. 

Takovéto řízení neshodných produktů musí mít dokumentovaný postup, v němţ jsou 

stanoveny pravomoci a odpovědnosti za jednotlivé prvky řízení.[2] 

 

Základní kroky řízení neshodných produktů:   

Jednotlivé kroky řízení neshodných produktů jsou zobrazeny pomocí vývojového 

diagramu na obr. 1.3.    
 

1. Zjištění neshodného produktu 

Neshodný produkt můţe být odhalen během kontroly, zkoušení nebo přímo 

v průběhu výrobního procesu. Kaţdý pracovník, který neshodu objeví je povinen ji 

nahlásit.  

2. Označení neshodného produktu identifikačním znakem a jeho separace 

Kaţdý neshodný produkt musí být okamţitě po odhalení označen jako neshodný a 

musí být separován od ostatních na předem stanovené místo. 

3. Záznam o neshodě 

Veškeré neshodné produkty musí mít záznam o neshodě, kromě popisu neshody je 

nutné sem zaznamenat i čas a místo odhalení. Informace z těchto záznamů pak slouţí 

k analýze příčin vzniku neshodných produktů. 

4. Posouzení neshody 

Definování pravděpodobných příčin vzniku neshodného produktu, následné 

rozhodnutí o jeho vypořádání, určení opatření vedoucích ke sníţení nebo 

úplného odstranění dalších moţností vzniku takovéhoto neshodného produktu.  

5. Vypořádání neshody 

Stanovení odpovědnosti za realizaci zvoleného způsobu vypořádání a co moţná 

nejrychlejší realizace zvoleného vypořádání. 

6. Kalkulace ztrát a nákladů 

Vyčíslení nákladů na opravu, přepracování, likvidaci, ztráty z trţeb atd. 
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7. Řešení škod 

Posouzení míry zavinění pracovníka na vzniku neshody, případné stanovení výše 

úhrady za škodu.  

Cílem tohoto řešení není stanovovat sankce, ale hledat nedostatky. 

8. Rozbor neshod 

Je třeba zpracovávat v pravidelných časových intervalech rozbory neshod a jejich 

příčin pro správnou volbu a přijetí nápravných a preventivních opatření. 

9. Realizace opatření a kontrola jejich účinnosti 

Zavedení stanovených opatření a analýza jejich účinnosti, případné stanovení 

nových opatření, nebo jejich úprava. [5] 
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Obr. 1.3 Vývojový diagram procesu řízení neshodných produktů[5] 
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1.3.1   Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Cílem systému managementu kvality je vytvoření podmínek pro systematickou 

minimalizaci odchylek skutečného plnění poţadavků od jejich specifikace. Nástroje, které to 

umoţňují, jsou okamţitá opatření, opatření k nápravě a preventivní opatření. Vztah mezi 

jednotlivými druhy neshod a opatřeními jsou zobrazeny v tab. 1.2[4] 

 

Tab. 1.2 Význam jednotlivých druhů opatření ve vztahu k neshodám a jejich příčinám[4] 

NESHODA/OPATŘENÍ Okamţité Nápravné Preventivní 

Existující neshoda Odstranit výskyt 
Zabránit opakování 

výskytu 
 

Příčina existující 

neshody 
 Odstranit příčiny  

Potenciální neshoda   Zabránit výskytu 

Příčina potenciální 

neshody 
  Odstranit příčiny 

 

 

Podniku plyne potřeba přijímat opatření k odstranění neshod a jejich příčin například 

ze záznamu o kontrole a zkouškách, ze záznamu o vypořádání neshodných produktů, 

z analýzy reklamací, z analýzy regulačních diagramů nebo z protokolu o neshodách zjištěných  

při auditu.[4] 

 

1.4 Účinné řízení aneb cyklus PDCA 

Podnik hojně vyuţívá cyklus řízení PDCA je to vhodná metoda pro dosaţení co 

nejvyšší účinnosti řízení a to ve všech směrech.  

Řízení je spojitý cyklus, který začíná a končí plánováním. PDCA dává směr a řád 

všem činnostem řízení. 

„Kdykoli se rozhodneme něco udělat, začneme plánem, pracujeme podle tohoto 

plánu a hodnotíme výsledky. Jestliţe výsledky nejsou takové, jak bylo plánováno, revidujeme 

pracovní postupy nebo plán v závislosti na tom, co je chybné. Všechno toto spadá pod jeden 

pojem – řízení.“[6] 
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Cyklus PDCA znázorněný na obr. 1.4, je základem jakékoli činnosti, je tvořen  

ze čtyř fází, ve kterých probíhá zlepšování jakosti nebo provádění změn. Pro zajištění 

neustálého zlepšování by tento cyklus neměl mít konec, ale měl by se stále opakovat.[7] 

 

 

Plan  Plánuj   Zpracování plánu 

Do  Odzkoušej  Realizace plánované činnosti v menším měřítku 

Check  Zkontroluj  Analýza dosaţených výsledků 

Act  Zaveď do praxe Provedení úprav, zavedení do praxe 

 

 

 

 Obr. 1.4 Schéma cyklu PDCA[7] 

 

1.7 Nástroje vhodné k analýze neshodného produktu 

V této kapitole jsem se zaměřila na nástroje analýzy, které jsem sama vyuţila 

k analýze a hodnocení neshodných výrobků. 

Nástroje analýzy managementu kvality jsou tvořeny jednoduchými statistickými a 

grafickými metodami.[4] Tyto nástroje slouţí k odhadování a analýze velké části problémů 

s kvalitou a i přes jednoduché metody, kterých vyuţívají, jsou velmi účinné.[5] 
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1.7.1  Brainstorming  

Brainstorming je oblíbenou technikou týmů a skupin, které potřebují přijít na řešení 

problému, nebo najít novou cestu k tradičnímu úkolu. Já například vyuţila této metody 

týmové práce k získání podkladů nezbytných pro tvorbu Ishikawova diagramu viz kap. 3.6. 

Brainstorming je způsob jakým v raných fázích řešení problémů získat velké 

mnoţství uţitečných nápadů jak problém vyřešit. Nosnou myšlenkou je předpoklad, ţe lidé  

ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, neţ by vymysleli jednotlivě. 

Brainstorming by měl probíhat za vhodných podmínek - doba konání, účelná 

místnost, v patřičně vybraném kolektivu např. 5-8 osob a musí mít zvoleného moderátora, 

který bude celou debatu řídit. 

Výsledkem diskusí či brainstormingu je většinou seznam alternativních myšlenek. 

Tyto myšlenky se pak dále zpracovávají například pomocí Afinitního diagramu, analyzují se, 

hodnotí a ty nejvhodnější se pak dále kombinují, vylepšují a rozpracovávají.[11] 

Obecný postup brainstormingu: 

1. Vysvětlení všech pravidel týmu 

- Všechny nápady se musí zaznamenávat, nesmí se pouţívat ţádná kritika, nápady 

se nesmí hodnotit a ani se o nich nesmí diskutovat. Ţádný nápad není hloupý, ale 

čím kreativnější tím lepší.  

2. Objasnění a vymezení tématu nebo projednávaného problému 

- Doporučuje se projednávaný problém formulovat pomocí otázek proč, jak a co. 

Moderátor si musí být jistý, ţe všichni účastníci rozumí tématu debaty. 

3. Minuta aţ dvě ticha k zamyšlení všech nad daným tématem 

4. Výzva kolektivu k vyjádření svých nápadů 

- Zaznamenávat se musí všechny myšlenky a to slovy co nejbliţšími, které pouţil 

tvůrce této myšlenky.   

5. Zhodnocení brainstormingu 

- Výběr nejlepších nápadů, jejich hodnocení a analýza.[9] 
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1.7.2  Problem solving 

Moţností řešení problémů například s neshodami můţe být metoda Problem solving 

tedy strukturované řešení problémů. 

Tento přístup je zaloţen na myšlence, ţe jedině standardní proces přinese standardní 

a očekávaný výsledek. Výsledkem je v tomto případě vyřešení problému, které zabrání jeho 

opětovnému výskytu. Metodiku lze pouţít na řešení jakýchkoli druhů problémů. Zásadní je 

zajištění automatizmu v procesu řešení problému. To znamená, ţe při objevení problému se 

automaticky spustí standardní procedura, kterou se postupně snaţíme zjednodušovat a 

zkracovat. Jen tak lze dosáhnout očekávaných výsledků.[14] 

Základní kroky Problem solvingu: 

1. Definování problému 

- Je třeba správně a detailně nadefinovat řešený problém, aby bylo, co nejsnadnější 

najít příčiny jeho vzniku. 

2. Tvorba alternativ 

- V této fázi je vhodné vyuţití například Ishikawova diagramu viz kap. 1.7.3, aby 

byl problém důsledně prozkoumán a bylo nalezeno dostatečné mnoţství příčin. 

3. Analýza a hodnocení alternativ 

- Zjištěné příčiny lze analyzovat pomoci Paretovy analýzy viz kap. 1.7.2. 

4. Realizace řešení 

- Jakmile je nalezena základní příčina vzniku problému je zapotřebí najít vhodnou 

alternativu a to jak z pohledu realizace tak i dlouhodobé udrţitelnosti. Zde je 

klíčovou činností cyklus PDCA viz kap. 1.4 a jeho důsledné dodrţování. Dále je 

třeba prověřit skutečný přínos řešení, jeho standardizace a posouzení moţnosti 

realizace i na dalších procesech.[13] 

 

Stejně jako u brainstormingu existuje více způsobů aplikace. Dalším z moţných 

způsobů můţe být třeba šesti krokový proces, který zahrnuje: Identifikaci problému, 

definování, přezkoumání, analýza, řešení a ověření řešení.[12] 
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1.7.3  Vývojový diagram 

Vývojový diagram vyuţívá základních grafických symbolů viz. tab. 1.3  

pro zobrazení vzájemné návaznosti a posloupnosti všech kroků určitého procesu a to jak 

existujícího tak navrhovaného. Je vhodný zejména pro analýzu procesu, jednotlivých kroků a 

rozhodovacích uzlů, zkoumání procesu z hlediska nadbytečných činností a vhodného 

rozmístění rozhodovacích míst.[3] 

Můţe být uţitečný i jako nástroj pro vysvětlení procesu zákazníkům při prokazovaní 

jakosti, nebo k porovnání skutečného a ideálního průběhu procesu. 

Lze jej rozdělit na tři základní typy: Lineární, vstup/výstup a integrovaný.[5] Moţný 

popis činnosti pomoci lineárního vývojového diagramu viz obr. 1.2 nebo obr. 1.3.  

Postup sestavování vývojového diagramu: 

1. Identifikace procesu a jeho rozhranní 

- Je-li proces příliš rozsáhlý, je lepší rozdělit si jej na několik dílčích procesů, aby 

byl vývojový diagram dostatečně přehledný. 

2. Sestavení týmu  

- V týmu by měli být všichni, kteří se účastní realizace procesu, v případě velkého 

počtu lidí, postačí zástupce kaţdé dílčí činnosti realizace. 

3. Schválení symbolů a jejich významů, které budou pouţity v diagramu. 

4. Zakreslení symbolu začátku procesu. 

- Viz tab. 1.3. 

5. Identifikace první činnosti  

- Je zapotřebí si stanovit první činnost, tedy poloţit si v týmu otázku: „Co se děje 

jako první?“ 

6. Identifikace dalších činností a míst, kde probíhá rozhodování  

- Vhodnou moţností je pokládat si otázky: „Co se stane dál? A co se stane, kdyţ?“, 

zapsat si všechny činnosti na kartičky a pak je podle chodu procesu přesouvat nebo 

vhodně doplňovat. Následně se všechny zakreslí do diagramu a propojí šipkami. 

V místech rozhodování by měl být připojen i záznam o patření pro všechny 

moţnosti rozhodnutí. 

7. Zakreslení symbolu konce procesu po poslední činnosti.  

- Viz tab. 1.3. 
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8. Jednoznačná identifikace vývojového diagramu  

- V této části se vytvoří vhodný název procesu, sepíšou se autoři, jména 

uţivatelů,…[4] 

 

Tab. 1.3 Základní grafické symboly vývojových diagramů[3] 

Symbol Význam 

 

 
Začátek, konec procesu 

 

 
Činnost 

 

 
Rozhodování 

 

 
Dokument, záznam 

 

 
Spojka, pokračování 

 

1.7.4  Paretův diagram 

Paretův diagram byl pojmenován podle V. Pareta, který popsal nepravidelné 

rozloţení bohatství mezi obyvateli Itálie, a to, ţe vysoký podíl veškerého bohatství vlastní 

pouze malé procento obyvatel. J. M. Juran poté transformoval tento jev do oblasti řízení 

jakosti: Většina problémů s jakostí 80%-95% je tvořena pouze malým podílem příčin 5%-

20%. Tento princip byl pojmenován jako Paretův princip, nebo pravidlo 80/20 viz obr. 1.5[3] 

Vyuţívá se v managementu jakosti mnohostranně, například k analýze: neshodných 

produktů, ztrát s nimi spojených, poruch a havárií zařízení, reklamací z hlediska finančních 

ztrát nebo důvodů reklamací, příčin výroby neshodných produktů, opotřebení nástrojů nebo 

ke srovnání stavu před realizací a po realizaci opatření ke zlepšení.[4] 
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Postup při Paretově analýze: 

1. Volba faktorů 

- Faktory se volí podle problému, který je zapotřebí řešit.  

2. Volba hlediska analýzy 

- Pro kaţdý problém jsou tři základní hlediska: Prostá četnost faktorů, náklady - 

ztráty, významnost faktorů. Volba hlediska záleţí na prioritách řešení daného 

problému. Mělo by být vţdy zvoleno pouze jedno hledisko, ale můţe být 

prováděna i tzv. vícenásobná analýza, u které se problém analyzuje nejprve z více 

hledisek, a pak jsou faktory, na které je třeba se nejvíce zaměřit, určeny průnikem 

všech ţivotně důleţitých menšin.  

3. Sběr a záznam dat 

- Formulář pro sběr dat by měl být vhodně sestaven, podle typu sbíraných dat. 

4. Sestrojení Paretova diagramu 

- Faktory se seřadí sestupně, podle hodnot zvoleného ukazatele. Vypočtou se 

absolutní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti v procentech. Samotné 

sestrojení Paretova diagramu: Vyznačení jednotlivých faktorů na ose x, sestrojení 

levé a pravé osy y, zakreslení jednotlivých faktorů ve formě sloupců a sestrojení 

Lorenzovy křivky – spojnice pravých horních rohů sloupců jednotlivých faktorů. 

5. Volba kritéria pro stanovení faktorů ţivotně důleţité menšiny  

- Základním kritériem bývá 80/20 - Paretův princip, které se uplatní tak, ţe se  

na pravé ose y vynese 80% a promítne se přes Lorencovu křivku na osu x. Faktory 

leţící nalevo od spuštěné kolmice tvoří ţivotně důleţitou menšinu. Pokud nelze 

uplatnit kritérium 80/20 z důvodu nevhodného oddělení menšiny, lze vyuţít 

vhodnější kritérium například 70/30 nebo 60/40. Další moţností je vyuţití tzv. 

průměrného ukazatele, který se spočítá jako suma hodnot všech ukazatelů, 

podělená počtem faktoru, v případě vyuţití této moţnosti do ţivotně důleţité 

menšiny patří všechny faktory s hodnotou ukazatele větší nebo rovnou hodnotě 

průměrného ukazatele.  

6. Analýza faktorů ţivotně důleţité menšiny 

- Tato analýza se provádí s cílem přijmout nápravná opatření vedoucí ke sníţení 

ukazatelů faktorů ţivotně důleţité menšiny a tedy zlepšení procesu.[4] 
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Obr. 1.5 Paretův princip[3] 

 

1.7.5  Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram je grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje 

příčiny daného následku. Je nazýván podle svého tvůrce K. Ishikawy, je to základní 

jednoduchý nástroj pro shromaţďování informací o procesech za účelem jejich 

zdokonalování. Je znám také jako diagram příčin a následků nebo rybí kost a to podle své 

specifické struktury. Vyjadřuje hierarchii příčin, která umoţňuje analyzovat jejich vzájemné 

vztahy. Bývá vyuţíván jako nástroj pro analýzu variability procesu, klasifikaci procesu nebo 

pro vyšetřování příčin.[4] 

Postup sestrojení Ishikawova diagramu 

Lze rozdělit na 2 části, přípravu Brainstormingu a realizaci brainstormingu 

1. Příprava – volba vhodné místnosti a doby konání, výběr vhodného kolektivu, 

přichystaní tabule nebo velkého archu papíru a nakreslení základní kostry diagramu. 

2. Realizace – Svolání kolektivu, umístění základní kostry na viditelném místě, zvolení 

moderátora, definování problému a očekávaného přínosu. Definování hlavních skupin 

příčin, obvykle: Lidé, materiál, prostředí, metody, zařízení viz obr 2.4. Poté samotný 

brainstorming. - Moderátor postupně vyzývá kaţdého člena týmu, aby formoval 

příčinu, nebo elementární příčinu, toto se provádí v několika kolech, tak dlouho aţ 

dojde k vyčerpání nápadů.[4] 

 

  

 

 

 

80%PROBLÉMŮ 

20% PŘÍČIN 
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Velmi efektivní moţností vyuţití Paretovy analýzy je kombinace s analýzou pomocí  

Ishikawova diagramu. Například při analýze neshod, kdy se nejprve pomocí Paretovy analýzy 

zjistí nejzávaţnější neshoda, pro tu se poté pomocí Ishikawova diagramu zjistí a vyhodnotí 

příčiny této neshody, které se pak opět analyzují pomocí Paretovy analýzy, pro zjištění té 

nejzávaţnější. Této moţnosti jsem vyuţila v kapitole 3. 

 

 

 

Obr. 2.4 Struktura diagramu příčin a následků[4] 

Vyhodnocení Ishikawova diagramu 

1. Určení nejpravděpodobnější příčiny analyzovaného efektu 

- Kaţdý člen týmu dostane stejný předem stanovený počet bodů, které v několika 

kolech přidělí podle svého vlastního názoru nejpravděpodobnějším příčinám 

2. Určení nejdůleţitějších příčin 

- Všechny příčiny, které byly ohodnoceny body, se z analyzují pomocí Paretovy 

analýzy, kterou se určí ty nejdůleţitější – ţivotně důleţitá menšina. 

3. Analýza nejdůleţitějších příčin 

- Navrhnou se a zkušebně zavedou opatření k odstranění nejdůleţitějších příčin, 

zjistí se vliv přijatých opatření, provede se analýza a porovnají se výsledky před a 

po zavedení opatření. Pokud se ukáţe přínos zkušebních opatření, stanou se 

standardní součástí procesu, v případě opaku se navrhnou nová opatření a postup 

se opakuje.[4] 

  

Problém s 

jakostí 

Lidé   Materiál Prostředí 

  Metody  Zařízení 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI ŘÍZENÍ 

NESHODNÉHO PRODUKTU 

Lidé v této společnosti se snaţí kaţdodenně společnými silami naplňovat firemní 

poslání. Úzká spolupráce představenstva, vedoucích pracovníků a všech zaměstnanců  

při neustálém procesu zlepšování produktů zaručuje soustavné zvyšování kvality. 

 

2.1 Charakteristika společnosti 

Tvorba této bakalářské práce mi byla umoţněna akciovou společností s více neţ 

dvacetiletou tradicí na trhu. Tato společnost se zaměřuje na návrh, vývoj, výrobu a prodej 

vzduchotechnických zařízení z plechu a regulačních jednotek pro tato zařízení. Posláním této 

společnosti je navrhnout a dodat zákazníkům komplexní řešení systémů vzduchotechniky, 

klimatizace a regulace. Mezi základní vlastnosti podnikem produkovaných výrobků patří 

promyšlenost, spolehlivost a účelnost. Součástí výrobního závodu podniku, je i vývojové 

centrum včetně zkušebny pro akustická a aerodynamická měření.    

 

2.2 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura podniku je vyobrazena na obr. 2.1 

 

Obr. 2.1 Organizační struktura podniku[15] 
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http://www.remak.eu/cz/spolecnost/vize/
http://www.remak.eu/cz/spolecnost/vize/
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2.3 Výrobní program  

Hlavním výrobním programem podniku je výroba klimatizačních jednotek, 

vzduchových clon a regulace vzduchotechniky.  

Klimatizační jednotky jsou vyráběny ve čtyřech typových řadách, které se liší nejen 

průtokem vzduchu, místem pouţití, ale i nároky na kvalitu a čistotu prostředí. Vzduchové 

clony jsou vyráběny buď jako horizontální nebo vertikální a liší se podle typu budov,  

ve kterých se umisťují a výškou dveří, nad které se umisťují. Podnik vyrábí dva druhy 

regulačních systémů, jeden z nich vyuţívá i moţnosti ovládání regulace přes internet. 

 

2.3.1  Výrobní program předvýroby 

Úkolem předvýroby je vyrobit veškeré komponenty potřebné pro další výrobu, 

především pro kompletaci zařízení. Mezi předvýrobní operace patří: Sekání, stříhání, 

ohraňování, pitsburský lem a plnění panelů. Tyto operace byly analyzovány v kap. 3 a pro 

lepší pochopení jsou vysvětleny níţe. 

Sekání 

Sekání je proces strojního dělení plechů na poţadované tvary pomocí matric a razníků, 

přičemţ jednotlivé díly zůstávají v plechu pohromadě za pomocí úponek, aby se do doby neţ 

plech opustí sekací stroj, nepoškodily. Pracovník pak tyto díly vytřepává. 

Na operaci sekání se vyskytují tyto druhy neshod: 

Materiál poškozen – Materiál byl při sekání poškozen strojem, nebo pracovníkem  

při oddělování jednotlivých dílů, např. ohnut. 

Chybný rozměr – Byl zvolen jiný program, neţ byl poţadován, díly nemají poţadované 

rozměry. 

Chybná jakost plechu – Byl dodán plech, který není vhodný na daný výrobek. 

Nekompletní výrobek – Výrobek nebyl vysekán celý, chybí některé výseky. 

Díl chybí – Díl se ztratil. 

Záměna materiálu – Byl zvolen nevhodný typ plechu pro daný výrobek, např. nevhodná 

tloušťka plechu. 

Díl navíc – Díl byl vysekán navíc, např. program sekání byl spuštěn dvakrát. 

Chyba stroje -  Stroj měl poruchu, nebo se některý z nástrojů poškodil. 

Nerovnost plechu – Plech byl nerovný - vlnitý a díly nemohly být vysekány. 

  



23 

 

Stříhání 

Stříhání je dělení materiálu za pomoci nůţek. 

Na operaci stříhání se vyskytují dva druhy neshod: 

Chybný rozměr – Byl vystřiţen díl o špatných rozměrech. 

Díl chybí – Díl nebyl vystřiţen vůbec, nebo se ztratil. 

Ohraňování 

Ohraňování je ohýbání vysekaných a nastříhaných dílů do poţadovaných tvarů  

na hydraulických lisech Safan a Gasparini. 

Druhy neshody na ohraňování:  

Chybný ohyb – Díl nebyl ohnut správně, např. ohnut pod jiným úhlem, směrem,… 

Materiál poškozen – Materiál byl při ohraňování poškozen, např. poškrábán. 

Díl chybí – Díl se ztratil. 

Zapomenutý ohyb – Díl nebyl ohnut kompletně, chybí některý z ohybů. 

Záměna materiálu – Byl zvolen nevhodný druh materiálu. 

Opačný ohyb – Díl byl ohnut na opačnou stranu, byly zaměněny strany – vnitřní vnější 

nebo pravá levá. 

Pitsburský lem 

Pitsburský lem je označení pro speciální druh ohýbání na válcovací stolici, kdy se 

v průběhu válcování za pomoci několika párů protilehlých válců válcují speciální ohyby. 

Průchodem plechu mezi jednotlivými páry válců dochází k postupnému ohýbání, kaţdý pár 

válců válcuje jednu část ohybu. Jedná se o velmi specifický druh ohýbání, výsledkem je 

speciální ohyb – zámek viz obr. 2.2. 

Mezi neshody na operaci pitsburský lem patří: 

Špatné provedení – Ohyb byl špatně proveden, např. plech byl vloţen křivě. 

Špatné rozměry – Ohyb byl proveden na plechu se špatnými rozměry. 

Materiál poškozen – Materiál byl při tomto způsobu ohýbání poškozen. 
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Obr. 2.2 Pitsburský lem  

Plnění panelů 

Plnění panelů je operace, při které se panely plní skelnou nebo minerální vatou, která 

v panelu plní izolační funkci a to jak zvukovou tak i tepelnou. 

Na plnění panelů se vyskytují tyto druhy neshod: 

Špatný technologický postup – Nebyl dodrţen technologický postup plnění panelů. 

Záměna materiálu – Plnící materiál byl zaměněn za jiný, nevhodný. 

Neoloupané panely – Z panelů nebyla odstraněna ochranná fólie. 

Díl chybí – Díl se ztratil. 

Materiál poškozen – Materiál byl při plnění poškozen a to buď samotný panel, nebo plnící 

materiál. 

 

2.4 Systém managementu kvality společnosti 

QMS podniku je definován příručkou kvality, procesními příručkami a dalšími 

organizačními směrnicemi, záznamy a formuláři, celý je vybudován podle poţadavků ČSN 

EN ISO 9001:2009.  

Základním cílem podnikového managementu kvality je dodávat na trh kvalitní a 

hlavně bezpečné výrobky.  

Příručka kvality je organizačním a řídícím normativem pro celý podnik. Tato 

příručka je strukturována podle jednotlivých procesů v podniku viz obr 2.3.  
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Obr. 2.3 Mapa procesů podniku[15] 

 

2.5 Řízení neshodných produktů dle pracovní instrukce podniku 

Tato instrukce popisuje systém zabezpečení řízeného postupu evidence 

předvýrobních neshod a jejich vypořádání. Základní schéma řízení celopodnikových neshod 

viz obr. 2.4 

 

a) Pravomoci a odpovědnosti 

- Odpovědnost za rozhodnutí zda se jedná o neshodu, nahlášení a záznam o zjištěné 

neshodě nese předák předvýroby, odpovědnost za provedení nápravy - doseku, 

nese směnový mistr předvýroby a za úplnost záznamů, analýzu a nápravná 

opatření odpovídá pracovník VU. 
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b) Evidence výrobních neshod 

- Kaţdý zaměstnanec je povinen neustále kontrolovat shodnost produktů. Pokud 

zaměstnanec během výroby zjistí, ţe materiál, výrobek nebo jeho část je neshodný 

s TD a není schopen neshodu odstranit bez náhradního materiálu a v rámci 

stanoveného normového času nebo byla neshoda způsobena na jiné předchozí 

operaci je povinen neprodleně neshodu nahlásit odpovědné osobě a vypsat 

papírový formulář o neshodě viz příloha č. 1 – Zápis neshody, který je umístěn  

na kaţdém pracovišti nebo je vţdy k dispozici u mistra. 

- Odpovědná osoba rozhodne, zda se jedná o neshodu, pokud ano, zaeviduje záznam 

o neshodě do elektronické databáze neshod viz příloha č. 2. Označí neshodný 

díl/výrobek cedulkou NESHODA a uloţí jej, na příslušné místo dle jednotlivých 

kategorií viz c). 

 

c) Kategorizace výrobních neshod 

- Kategorizace výrobních neshod je členění jednotlivých druhů neshod podle 

způsobu jejich vypořádání. 

Opravit 

- Díl/výrobek lze efektivně opravit při dodrţení znaků kvality (rychle 

odstranitelné neshody v rámci dodrţení termínu dané zakázky) např. chybějící 

otvory na nýty, které lze dovrtat. 

Vyměnit materiál 

- Na montáţ byl vydán vadný nebo nesprávný materiál (na rozpisce byl uveden 

správný). 

Dovydat 

- Zaměstnanec způsobil poškození materiálu vydaného skladníky nebo zjistil, ţe 

mu chybí díl k výrobě dané zakázky. 

Vrátit materiál 

- Zaměstnanec zjistil, ţe má navíc díl, který do daného výrobku/zakázky nepatří. 
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Použít díly 

- Díly, které byly vyrobeny navíc, nebo nebyly do výrobku/zakázky pouţity. 

Zlikvidovat 

- Výrobek/díl/plech, který je neopravitelný nebo nesplňuje poţadavky  

na bezpečnost. 

Dovyrobit 

- Díl/výrobek chybí. 

Jiné 

- Varianta, ţe se objeví nová nepopsaná situace. 

Storno 

- Případ kdy byl záznam o neshodě vypsán neoprávněně (díl se našel, došlo 

k zapsání dvakrát). 

 

d) Oceňování neshod 

- Kalkulace celkových nákladů a to jak časových tak i materiálních, spojených se 

vznikem a vypořádáním neshod. 

Oceňování materiálu k likvidaci 

- Druh a velikost spotřebovaného plechu v m
2
 pro danou nápravu (dosek), zapíše 

osoba odpovědná za dosekání dílů do záznamu o neshodě, podle skutečné 

spotřeby, kterou zjistí od strojníka. 

Oceňování režijních nákladů 

- Za kaţdou operaci, která musí být vykonána znovu, se započítává poměrná 

částka nákladů na reţie za kaţdých započatých 10minut. 
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e) Preventivní a nápravná opatření 

- Pravidelně jednou za dva měsíce probíhá workshop s dělníky, který slouţí  

ke zjištění kořenových příčin jednotlivých neshod a nalezení moţných opatření 

k eliminaci neshod. 

Informace o trendech v neshodách 

- Kontrolu DBN provádí pracovník VU min 1x týdně. Kontroluje úplnost ZN a 

dalších formulářů (výdejka mimo plán, záznam o škodné události, spotřeba 

materiálu,…) Určí, zda se jedná o výrobní neshodu nebo neshodu jiného 

interního zákazníka (TU, nákup,…). 

 Nápravná opatření 

- V případě opakovaného výskytu stejných příčin neshod, se zadá nový úkol - 

Sníţení počtu výrobních neshod. Shrnou se všechny údaje o neshodách a 

provede se hlubší analýza příčin, navrhnou se opatření a provede se realizace 

opatření.[15]  



29 

 

 

 

Obr. 2.4 Základní schéma řízení neshod v podniku[15] 
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3. ANALÝZA VZNIKU NESHODNÝCH PRODUKTŮ A JEJICH 

PŘÍČIN 

Tato část bakalářské práce je zaměřena po dohodě s podnikem na analýzu 

neshodných produktů v předvýrobě, s cílem zjistit nejzávaţnější neshody a pro ně kořenové 

příčiny jejich vzniku. Následně pak navrhnout nápravná opatření ke sníţení vzniku těchto 

neshodných produktů. 

Mezi neshody z předvýroby patří všechny neshody, které vznikly při operacích  

na předvýrobě, a to ať uţ byly odhaleny na předvýrobě nebo při dalších operacích výroby 

například při montáţi. 

 

3.1 Postup analýzy neshod a příčin jejich vzniku 

K analýze byla vyuţita podniková DBN, kterou si podnik vede v elektronické 

podobě. Analyzovány byly neshody za rok 2009 a 2010 a to zvlášť za kaţdý rok a podle 

četností vzniku neshod a celkových nákladů s jejich vznikem spojených.  

Z DBN byly vytřízeny neshody z předvýroby, těch bylo za tyto dva roky nahlášeno 

1525 z celkového počtu 2919 všech interních neshod nahlášených ve výrobě. Neshody 

z předvýroby tvořily za tyto dva roky 52% ze všech neshod, je tedy logické, ţe podnik stál 

zrovna o analýzu neshod předvýroby. Dále byly neshody z předvýroby rozděleny podle roku 

jejich vzniku a poté proběhla samotná analýza. K analýze bylo vyuţito Paretovy analýzy,  

pro odhalení těch nejzávaţnější operací se vznikem největšího počtu neshod a pro tyto 

operace následně odhalení jednotlivých druhů nejzávaţnějších neshod. Dalším krokem bylo 

vyuţití brainstormingu a Ishikawova diagramu pro zjištění kořenových příčin vzniku těchto 

neshod, Paretovy analýzy k odhalení nejzávaţnějších příčin a následně volby vhodných 

nápravných opatření.  

Pro všechny Paretovy analýzy byl zvolen jednotný způsob vyhodnocení a to metoda 

průměrného ukazatele, aby jednotlivé analýzy byly mezi sebou jednoduše porovnatelné.  

 

  



31 

 

3.2 Analýza předvýrobních neshod za rok 2009 dle četností 

První částí analýzy byla analýza dle četností za rok 2009, během tohoto roku bylo 

zjištěno 911 neshod v předvýrobě, tyto neshody tvoří 54% z celkového počtu všech neshod, 

které vznikly v celém podniku za rok 2009. Neshody předvýroby jsou rozepsány v tab. 3.1 

podle operace, na které vznikly. 

Tab. 3.1 Četnosti neshod podle jednotlivých operací za rok 2009 

Operace Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Ohraňování 528 528 57,96 

Sekání 252 780 85,62 

Plnění panelů 125 905 98,34 

Pitsburský lem 4 909 99,78 

Stříhání 2 911 100,00 

Celkem 911 

   

 

Obr. 3.1 Paretova analýza neshod za rok 2009 dle četností 

 

Z této analýzy na obr. 3.1 je patrné, ţe do ţivotně důleţité menšiny, tedy mezi ty 

nejzávaţnější neshody patří neshody, které vznikly na operacích ohraňování a sekání.  
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3.2.1  Analýza neshod na operaci ohraňování za rok 2009 dle četností 

Na operaci ohraňování bylo za rok 2009 nahlášeno 528 neshod, coţ je 58%, tedy 

více neţ polovina z celkového počtu neshod odhalených na předvýrobě za tento rok.  

Na ohraňování se v roce 2009 vyskytlo šest druhů neshod, jejich rozdělení je v tab. 3.2.  

Tab. 3.2 Četnosti neshod na operaci ohraňování za rok 2009 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Chybný ohyb 410 410 77,65 

Materiál poškozen 59 469 88,83 

Díl chybí 49 518 98,11 

Zapomenutý ohyb 7 525 99,43 

Záměna materiálu 1 526 99,62 

Opačný ohyb 2 528 100,00 

Celkem 528 

   

 

Obr. 3.2 Paretova analýza neshod na operaci ohraňování za rok 2009 dle četností 

 

Výsledkem analýzy viz obr. 3.2 je, ţe největším problémem za rok 2009 na operaci 

ohraňování byly neshody typu chybný ohyb, kterých se vyskytlo 410, tento druh neshody 

způsobil 78% všech problémů na ohraňování za rok 2009 dle četností. 
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3.2.2  Analýza neshod na operaci sekání za rok 2009 dle četností 

Při sekání vzniklo za tento rok 252 neshod, tedy bezmála 28 % z celkového počtu 

neshod odhalených na předvýrobě za rok 2009. Na sekání se vyskytlo za rok 2009 devět 

druhů neshod, jejich rozdělení viz tab. 3.3 

Tab. 3.3 Četnosti neshod na operaci sekání za rok 2009 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Materiál poškozen 121 121 48,02 

Chybný rozměr 36 157 62,30 

Chybná jakost plechu 33 190 75,40 

Nekompletní výrobek 31 221 87,70 

Díl chybí 11 232 92,06 

Záměna materiálu 8 240 95,24 

Díl navíc 7 247 98,02 

Chyba stroje 3 250 99,21 

Nerovnost plechu 2 252 100,00 

Celkem 252 

   

 

 

Obr. 3.3 Paretova analýza neshod na operaci sekání za rok 2009 dle četností 
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Z analýzy na obr. 3.3 vyplývá, ţe do ţivotně důleţité menšiny patří nejčetnější druh 

neshod na operaci sekání za rok 2009 a to neshody typu materiál poškozen, které tvořily 48% 

ze všech neshod na operaci sekání dle četností za rok 2009. 

 

3.3 Analýza předvýrobních neshod za rok 2010 dle četností 

Tato analýza probíhala shodně, jako analýza za rok 2009 viz kap. 3.2.  

Za rok 2010 bylo na předvýrobě nahlášeno 614 neshod coţ o 30% méně neţ za rok 

2009. Počet nahlášených neshod na předvýrobě za rok 2010 tvoří 50% z celkového počtu 

všech podnikových neshod za tento rok. Rozdělení neshod podle operací, na které vznikly,  

viz tab. 3.4. 

Tab. 3.4 Četnosti neshod podle jednotlivých operací za rok 2010 

Operace Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Ohraňování 286 286 46,58 

Sekání 249 535 87,13 

Plnění panelů 67 602 98,05 

Stříhání 9 611 99,51 

Pitsburský lem 3 614 100,00 

Celkem 614 

 
 

 

 

Obr. 3.4 Paretova analýza neshod za rok 2010 dle četností 
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Výsledkem analýzy dle četností na obr. 3.4 je, ţe za rok 2010 shodně jako za rok 

2009 patřily mezi operace ţivotně důleţité menšiny operace ohraňování a sekání. 

 

3.3.1  Analýza neshod na operaci ohraňování za rok 2010 dle četností 

Na operaci ohraňování bylo za rok 2010 nahlášeno celkem 286 coţ je skoro o 50% 

méně neţ za rok 2009, z celkového počtu neshod na předvýrobě tvoří ohraňování 46%. 

Na ohraňování se v roce 2009 vyskytlo šest druhů neshod, jejich rozdělení je v tab. 3.5.  

Tab. 3.5 Četnosti neshod na operaci ohraňování za rok 2010 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Chybný ohyb 223 223 77,97 

Materiál poškozen 41 264 92,31 

Díl chybí 15 279 97,55 

Opačný ohyb 3 282 98,60 

Záměna materiálu 2 284 99,30 

Zapomenutý ohyb 2 286 100,00 

Celkem 286 

 
 

 

 

Obr. 3.5 Paretova analýza neshod na operaci ohraňování za rok 2010 
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Z analýzy dle četností viz obr. 3.5 vyplývá, ţe mezi neshody ţivotně důleţité 

menšiny za rok 2010 na ohraňování patřily neshody typu chybný ohyb, které tvoří téměř 78% 

ze všech neshod na operaci ohraňování. 

 

3.3.2  Analýza neshod na operaci sekání za rok 2010 dle četností 

Při sekání vzniklo za rok 2010 249 neshod, tedy přibliţně stejně jako za rok 2009. 

Počet neshod na sekání za rok 2010 tvoří 40% z celkového počtu neshod vzniklých  

na předvýrobě za tento rok. Na sekání se vyskytlo devět druhů neshod, jejich rozdělení  

viz tab. 3.6. 

Tab. 3.6 Četnosti neshod na operaci sekání za rok 2010 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Materiál poškozen 160 160 63,49 

Chybný rozměr 24 184 73,02 

Díl chybí 23 207 82,14 

Chybná jakost plechu 14 221 87,70 

Nerovnost plechu 9 230 91,27 

Díl navíc 9 239 94,84 

Nekompletní výrobek 7 246 97,62 

Záměna materiálu 2 248 98,41 

Chyba stroje 1 249 100,00 

Celkem 249 
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Obr. 3.6 Paretova analýza předvýrobních neshod na operaci sekání za rok 2010 

 

Výsledkem analýzy na obr. 3.6 je, ţe do ţivotně důleţité menšiny operace sekání 

patří druh neshody materiál poškozen, který tvoří 63% neshod na operaci sekání za rok 2010 

dle četností. 
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3.4 Analýza předvýrobních neshod za rok 2009 dle nákladů 

Druhou částí analýzy byla analýza dle celkových nákladů způsobených neshodami 

na předvýrobě za rok 2009, během tohoto roku byly nahlášeny na předvýrobě neshody  

za 260 271Kč, tato částka tvoří za rok 2009 62% z celkových nákladů na neshody v celém 

podniku. Rozdělení neshod na předvýrobě za rok 2009 dle nákladů je v tab. 3.7. 

Tab. 3.7 Náklady na neshody podle jednotlivých operací za rok 2009 

Operace Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Ohraňování 127 244 127 244 48,89 

Sekání 104 079 231 323 88,88 

Plnění panelů   25 382 256 705 98,63 

Pitsburský lem    2 777 259 482 99,70 

Stříhání       789 260 271 100,00 

Celkem     260 271 Kč 

   

 

Obr. 3.7 Paretova analýza předvýrobních neshod za rok 2009 dle nákladů 

 

Z analýzy na obr. 3.7 vyplývá, ţe dle nákladů spojených se vznikem neshod  

na předvýrobě byly za rok 2009 nejztrátovější operace ohraňování a sekání.  
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3.4.1  Analýza neshod na operaci ohraňování za rok 2009 dle nákladů 

Za rok 2009 vznikly náklady 127 244Kč na neshody, které vznikly na operaci 

ohraňování, tyto náklady tvoří 49% z celkových nákladů na neshody v předvýrobě za rok 

2009. Rozdělení jednotlivých druhů neshod dle nákladů je v tab. 3.8. 

Tab. 3.8 Náklady na neshody na ohraňování za rok 2009 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Chybný ohyb 96 819 96 819 76,09 

Materiál poškozen 17 289 114 108 89,68 

Díl chybí 11 297 125 405 98,55 

Zapomenutý ohyb  1 381 126 786 99,64 

Záměna materiálu     331 127 117 99,90 

Opačný ohyb     127 127 244 100,00 

Celkem    127 244 Kč 

 

 

Obr. 3.8 Paretova analýza ohraňování za rok 2009 dle nákladů 

 

Z této analýzy na obr. 3.8 vyplývá, ţe do ţivotné důleţité menšiny operace 

ohraňování patří druh neshody chybný ohyb, který tvoří 76% všech nákladů na neshody  

na operaci ohraňování za rok 2009. 
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3.4.2 Analýza neshod na operaci sekání za rok 2009 dle nákladů 

Na operaci sekání vznikly za rok 2009 náklady na neshody za 104 079 Kč, coţ je 

40% z celkových nákladů na neshody v předvýrobě za tento rok. Rozdělení neshod na sekání 

podle druhu a nákladů je v tab. 3.9 

Tab. 3.9 Náklady na neshody na sekání za rok 2009 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Materiál poškozen 63 491 63 491 61,00 

Chybná jakost plechu 10 874 74 365 71,45 

Záměna materiálu 9 334 83 699 80,42 

Chybný rozměr 7 577 91 276 87,70 

Nekompletní výrobek 5 117 96 393 92,62 

Díl navíc 3 213 99 606 95,70 

Nerovnost plechu 1 595 101 201 97,23 

Chyba stroje 1 491 102 692 98,67 

Díl chybí 1 387 104 079 100,00 

Celkem   104 079 Kč 

   

 

 

Obr. 3.9 Paretova analýza sekání za rok 2009 dle nákladů 
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Z analýzy viz obr. 3.9 vyplývá, ţe mezi nejnákladnější neshody na operaci sekání 

patří druh neshod materiál poškozen, tento druh neshody tvoří za rok 2009 61% nákladů  

na neshody na operaci sekání. 

 

3.5 Analýza předvýrobních neshod za rok 2010 dle nákladů 

Náklady předvýrobních neshod za rok 2010 tvořily 63% z celkových nákladů  

na celopodnikové neshody za tento rok. Náklady na neshody předvýroby za rok 2010 oproti 

četnostem za rok 2010 klesly jen o 10%. Rozdělení neshod podle nákladů a druhů  

viz tab. 3.10 

Tab. 3.10 Náklady na neshody podle jednotlivých operací za rok 2010 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Sekání 128 877 128 877    54,82 

Ohraňování 80 279 209 156    88,97 

Plnění panelů 21 772 230 928    98,24 

Stříháni   3 631 234 559    99,78 

Pitsburský lem      514 235 073    100,00 

Celkem     235 073 Kč 

   

 

Obr. 3.10 Paretova analýza předvýrobních neshod za rok 2010 dle nákladů 
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Z analýzy na obr. 3.10 je zřejmé, ţe do ţivotně důleţité menšiny předvýrobních neshod 

dle nákladů za rok 2010 patří shodně jako za rok 2009 operace sekání a ohraňování. 

 

3.5.1  Analýza neshod na operaci ohraňování za rok 2010 dle nákladů 

Za rok 2010 vznikly na operaci ohraňování neshody za 80 279Kč coţ je pokles 

oproti roku 2009 o 37%, tato částka ale tvoří 34% z celkových nákladů na všechny 

předvýrobní neshody v podniku za tento rok. Rozdělení neshod dle nákladů viz tab. 3.11 

Tab. 3.11 Náklady na neshody na ohraňování za rok 2010 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Chybný ohyb 63 210 63 210 78,74 

Materiál poškozen 12 267 75 477 94,02 

Díl chybí 2 992 78 469 97,75 

Záměna materiálu    973 79 442 98,96 

Opačný ohyb    572 80 014 99,67 

Zapomenutý ohyb    265 80 279 100,00 

Celkem    80 279 Kč 

 
  

 

 

Obr. 3.11 Paretova analýza ohraňování za rok 2010 dle nákladů 
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Z analýzy na obr. 3.11 vyplývá, ţe mezi nejnákladnější neshody na operaci 

ohraňování za rok 2010 patří druh neshod chybný ohyb. Tento druh neshod tvoří 79% 

veškerých nákladů na neshody operace ohraňování za rok 2010. 

 

3.5.2  Analýza neshod na operaci sekání za rok 2010 dle nákladů 

Na operaci sekání za rok 2010 vznikly náklady na neshody 128 877Kč tedy o 24% 

více neţ za rok 2009, tato částka je 55% nákladů na všechny neshody v předvýrobě. 

Rozdělení neshod podle druhů a nákladů viz tab. 3.12 

Tab. 3.12 Náklady na neshody na sekání za rok 2010 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Materiál poškozen 99 814 99 814 77,45 

Chybný rozměr 7 073 106 887 82,94 

Díl navíc 6 859 113 746 88,26 

Chybná jakost plechu 5 758 119 504 92,73 

Nerovnost plechu 3 906 123 410 95,76 

Díl chybí 3 552 126 962 98,51 

Nekompletní výrobek 1 072 128 034 99,35 

Chyba stroje 594 128 628 99,81 

Záměna materiálu 249 128 877 100,00 

Celkem    128 877 Kč    
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Obr. 3.12 Paretova analýza sekání za rok 2010 dle nákladů 

 

Z analýzy na obr. 3.12 je zřejmé, ţe do ţivotně důleţité menšiny operace sekání patří 

nejnákladnější druh neshody materiál poškozen, tento druh neshody tvoří 77% nákladů  

na neshody na operaci sekání za rok 2010. 

 

Analyzována byla, ale i operace plnění panelů, dle četností za rok 2009 viz přílohy č. 

3 a č. 4 a za rok 2010 viz přílohy č. 7 a č. 8. Na této operaci se vyskytl druh neshody materiál 

poškozen, který tvořil za rok 2009 120 neshod z celkových 125. Vznik této neshody, ale 

podnik vhodným zásahem sníţil během roku 2010 o 52%, tedy na 63 neshod z celkového 

počtu neshod 67. Ale z analýzy dle nákladů za rok 2009 viz přílohy č. 11 a č.12 a za rok 2010 

viz příloha č. 15 a č. 16, není pokles neshod tak zřetelný, je pouze 18%. Z toho vyplývá, ţe 

celkový počet neshod se sice sníţil, ale náklady vzrostly z důvodu přehodnocení nákladů na 

neshody, proto poklesla jen četnost a ne náklady. 
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Neshody na operaci stříhání a pitsburský lem jsou z hlediska četností i nákladů a to 

jak za rok 2009 tak i za rok 2010 zanedbatelné, vzhledem k jejich minimálnímu vzniku.  

Viz přílohy č. 5, č. 6, č. 9, č. 10, č. 13, č. 14, č. 17 a č. 18. 

K vyhodnocení všech analýz bylo vyuţito průměrného ukazatele, aby všechny 

výsledky byly zjištěny pomocí stejného hodnotícího kritéria a byly lépe srovnatelné. 

Celkovým výsledkem předešlých analýz je, ţe analýzy dle četností i dle nákladů mají 

přibliţně stejné výsledky a to, ţe do ţivotně důleţité menšiny neshod na předvýrobě patří 

neshody z operací ohraňování a sekání. A to z ohraňování druh neshody chybný ohyb a 

materiál poškozen. A ze sekání materiál poškozen.  

Jediný viditelný rozdíl je, ţe počet neshod na operaci sekání se za oba roky téměř 

nezměnil, ale za rok 2010 stouply náklady o 24%. 

 

3.6  Analýza vzniku předvýrobních neshodných 

Dalším krokem analýzy byla analýza kořenových příčin vzniku jednotlivých druhů 

nejzávaţnějších neshod na jednotlivých operacích. Analýza probíhala formou brainstormingu 

v kolektivu 4 pracovníků z podniku a mé osoby ve funkci moderátora. Jednotlivé náměty byly 

zaznamenávány do Ishikawova diagramu. Nejpravděpodobnější příčiny vzniku těchto neshod 

byly hodnoceny pracovníky ve třech kolem po 5, 3 a 1bodu. Vyhodnocené příčiny pak byly 

analyzovány pomocí Paretovy analýzy. 
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3.6.1  Analýza vzniku neshod – chybný ohyb z operace ohraňování  

Ishikawův diagram pro tuto analýzu viz obr. 3.14. Jako nejpravděpodobnější příčiny 

vzniku toho to druhu neshod byly vybrány a ohodnoceny příčiny viz tab. 3.13. Analýza 

nejpravděpodobnějších příčin viz obr. 3.13. 

Tab. 3.13 Příčiny vzniku neshod chybný ohyb 

Příčina vzniku neshod 
Počet 
bodů 

Kumulovaný 
počet bodů 

Kumulovaný 
počet bodů v % 

Nedosunutí k dorazu 18 18 50,00 

Záměna pravý levý 7 25 69,44 

Různá orientace dílů na plechu 6 31 86,11 

Nevhodně přidané korekce 5 36 100,00 

 

 

Obr. 3.13 Analýza nejpravděpodobnějších příčin vzniku neshod chybný ohyb 

 

Z analýzy z obr. 3.14 vyplývá, ţe nejzávaţnější příčinou vzniku neshod typu chybný ohyb 

je nedosunutí k dorazu, tato příčina tvoří 50% všech vzniklých neshod chybný ohyb. 
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Obr. 3.14 Ishikawův diagram navrţených příčin vzniku neshod chybný ohyb 
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3.6.2  Analýza vzniku neshod – materiál poškozen z operace ohraňování 

Ishikawův diagram pro analýzu příčin vzniku neshod materiál poškozen je  

na obr. 3.16 a nejpravděpodobnější příčiny vzniku neshod tohoto druhu viz tab. 3.14. Analýza 

nejpravděpodobnějších příčin, které byly pracovníky obodovány viz obr. 3.15. 

Tab. 3.14 Příčiny vzniku neshod materiál poškozen 

Příčina vzniku neshod 
Počet 
bodů 

Kumulovaný 
počet bodů 

Kumulovaný 
počet bodů v % 

Nesprávný způsob ukládání 15 15 41,67 

Způsobeno na předchozí operaci 7 22 61,11 

Špatná kvalita pozinku 6 28 77,78 

Nerovnost plechu 5 33 91,67 

Nedbalá manipulace 3 36 100,00 

 

 

 

 

Obr. 3.15 Analýza nejpravděpodobnějších příčin vzniku neshod materiál poškozen 

 

Z této analýzy viz obr. 3.15 vyplývá, ţe nejpravděpodobnější příčinou vzniku neshod 

typu materiál poškozen je nesprávný způsob ukládání, který tvoří 42% neshod materiál 

poškozen.  

  



49 

 

 

Obr. 3.16 Ishikawův diagram navrţených příčin vzniku neshod materiál poškozen 
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3.6.3  Analýza vzniku neshod – materiál poškozen z operace sekání 

Pro analýzu příčin vzniku neshod na sekání je Ishikawův diagram na obr. 3.18. 

Obodované příčiny vzniku neshod materiál poškozen na operaci sekání viz tab. 3.15. Analýza 

nejpravděpodobnějších příčin viz obr. 3.17.  

Tab. 3.15 Příčiny vzniku neshod materiál poškozen 

Příčina vzniku neshod 
Počet 
bodů 

Kumulovaný 
počet bodů 

Kumulovaný 
počet bodů v % 

Špatné pořadí nástrojů 18 18 50,00 

Nepřizpůsobení rychlosti 6 24 66,67 

Slabé můstky 6 30 83,33 

Nepřesnost dat 3 33 91,67 

Pružení plechu 3 36 100,00 

 

 

 

Obr. 3.18 Analýza nejpravděpodobnějších příčin vzniku neshod materiál poškozen 

 

Výsledkem analýzy na obr. 3.18 je, ţe nejvýznamnější příčinou vzniku neshod 

materiál poškozen je špatné pořadí nástrojů, tato příčina tvoří 50% všech neshod materiál 

poškozen.  
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Obr. 3.17 Ishikawův diagram navrţených příčin vzniku neshod materiál poškozen  

 

Výsledkem analýzy příčin vzniku nejzávaţnějších neshod na předvýrobě jsou příčiny  

pro operaci ohraňování druh neshody chybný ohyb nedosunutí k dorazu a pro druh neshody 

materiál poškozen nesprávný způsob ukládání. Pro operaci sekání druh neshody materiál 

poškozen je nejpravděpodobnější příčina vzniku špatné pořadí nástrojů. 
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4. NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ KE SNÍŢENÍ VZNIKU 

NESHODNÝCH VÝROBKŮ 

Na základě výsledků analýz vzniku neshodných výrobků, bylo pro kaţdou příčinu 

vzniku neshod navrţeno nápravné opatření vedoucí ke sníţení počtu neshod na předvýrobě a 

úspoře nákladů spojených s těmi to neshodami.  

Nejnákladnější a zároveň nejčetnější jsou operace ohraňování a sekání. Pro tyto 

operace byly zjištěny nejzávaţnější druhy neshod a pro ně za pomoci brainstormingu zjištěny 

moţné příčiny vzniku. Z těchto příčin byly vybrány ty nejpravděpodobnější a ve spolupráci 

s pracovníky jednotlivých operací byla navrţena nápravná opatření. 

Operace ohraňování  

Chybný ohyb 

Z moţných příčin vzniku neshod tohoto druhu byla vybrána jako 

nejpravděpodobnější příčina nedosunutí k dorazu. Bylo navrţeno opatření dávat si pozor  

na chybové - větší kusy a ohýbat je ve dvou lidech. Případně i postupné doplnění poznámky 

do průvodních papírů zakázky, ţe se jedná o kusy, u kterých je při ohýbání dbát vyšší 

opatrnosti. 

Materiál poškozen 

Pro tento druh neshody byla zvolena jako nejpravděpodobnější příčina vzniku 

nesprávný způsob ukládání. Pro tuto příčinu bylo navrţeno opatření klást větší důraz  

na pečlivost ukládání plechů do vozíků, provádět namátkové kontroly a prokládat plechy fólií.  

Operace sekání 

Materiál poškozen 

Nejčastější příčinou vzniku tohoto druhu neshody je špatné pořadí nástrojů, jediným 

moţným nápravným opatřením pro tuto příčinu je přenastavení všech programů na sekání, 

aby byly nejprve sekány velké díly a díly dál od úponek a pak aţ díly menší a díly blíţe  

k úponkám, aby nedocházelo k předčasnému oddělení a tím poškození. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vznik neshodných výrobků  

na předvýrobě, pro podnik s výrobou vzduchotechnických zařízení. 

 

V první kapitole byly osvětleny všechny pojmy související s neshodnými produkty a 

také všechny nástroje důleţité pro samotnou analýzu, například Paretova analýza, Ishikawův 

diagram a brainstorming. 

 

Ve druhé kapitole byl představen podnik a jeho výrobní a předvýrobní program. Byl 

analyzován jeho současný stav, QMS a pracovní instrukce na řízení neshodných produktů. 

 

Ve třetí kapitole byl analyzován vznik neshod na jednotlivých operacích předvýroby dle 

četností za rok 2009 a 2010 a pro porovnání i dle nákladů za rok 2009 a 2010. Z těchto analýz 

vyplynulo, ţe mezi nejvýznamnější neshody patří neshody z operací ohraňování a sekání a to 

podle četností i nákladů přibliţně stejnou měrou. Z podrobnější analýzy těchto operací 

vyplynulo, ţe mezi nejzávaţnější neshody na operaci ohraňování patří neshody chybný ohyb a 

materiál poškozen a na operaci sekání neshody materiál poškozen. Dalším krokem byla 

analýza příčin vzniku těchto neshod, kdy za pomoci brainstormingu a Ishikawova diagramu 

byly sesbírány moţné příčiny vzniku těchto neshod, které pak byly pracovníky obodovány a 

hodnoceny pomocí Paretovy analýzy. Z této analýzy vyšly nejpravděpodobnější příčiny 

vzniku, pro operaci ohraňování druh neshody chybný ohyb a jako příčina nedosunutí 

k dorazu, pro materiál poškozen příčina nesprávný způsob ukládání a pro operaci sekání 

neshody materiál poškozen jako příčina špatné pořadí nástrojů. 

 

Čtvrtou kapitolou a tedy posledním krokem bylo navrţení nápravných opatření  

pro nejpravděpodobnější příčiny vzniku nejzávaţnějších druhů neshod. Pro operaci 

ohraňování neshody typu chybný ohyb bylo navrţeno opatření ohýbat větší kusy ve dvou 

lidech, pro materiál poškozen prokládání plechů fólií a na operaci sekání, neshodě materiál 

poškozen bylo navrţeno nápravné opatření seřazení pořadí nástrojů v jednotlivých 

programech. 

 

Doufám, ţe bude tato práce pro podnik uţitečná, a ţe navrţená opatření k nápravě 

povedou ke sníţení vzniku neshod na předvýrobě. 
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Příloha č. 1 Zápis neshody 
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Příloha č. 2 Elektronický záznam o neshodě v DBN 
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Příloha č. 3 Neshody na operaci plnění panelů za rok 2009 dle četností 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Materiál poškozen 120 120 96,00 

Špatný techn. postup 3 123 98,40 

Záměna materiálu 2 125 100,00 

Celkem 125 
 

41,67 

 

Příloha č. 4 Paretova analýza operace plnění panelů za rok 2009 dle četností 

  

Příloha č. 5 Neshody na operaci stříhání za rok 2009 dle četností 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Chybný rozměr 1 1 50,00 

Díl chybí 1 2 100,00 

Celkem 2 
  

Příloha č. 6 Neshody na operaci pitsburský lem za rok 2009 dle četností 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Špatné provedení 2 2 50,00 

Špatné rozměry 1 3 75,00 

Materiál poškozen 1 4 100,00 

Celkem 4 
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Příloha č. 7 Neshody na operaci plnění panelů za rok 2010 dle četností 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Materiál poškozen 63 63 94,03 

Díl chybí 2 65 97,01 

Záměna materiálu 1 66 98,51 

Neoloupané panely 1 67 100,00 

Celkem 67 
  

 

Příloha č. 8 Paretova analýza operace plnění panelů za rok 2010 dle četností 

 

 

Příloha č. 9 Neshody na operaci stříhání za rok 2010 dle četností 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Chybný rozměr 8 8 88,89 

Díl chybí 1 9 100,00 

Celkem 9 
  

Příloha č. 10 Neshody na operaci pitsburský lem za rok 2010 dle četností 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Špatné provedení 2 2 66,67 

Materiál poškozen 1 3 100,00 

Celkem 3 
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Příloha č. 11 Neshody na operaci plnění panelů za rok 2009 dle nákladů 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Materiál poškozen 24 469 24 469 96,40 

Záměna materiálu      529 24 998 98,49 

Špatný techn. postup      384 25 382 100,00 

Celkem      25 382 Kč  
  

 

Příloha č. 12 Paretova analýza operace plnění panelů za rok 2009 dle nákladů 

 

Příloha č. 13 Neshody na operaci stříhání za rok 2009 dle nákladů 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Díl chybí 609 609 77,19 

Chybný rozměr 180 789 100,00 

Celkem      789 Kč 
  

 

Příloha č. 14 Neshody na operaci pitsburský lem za rok 2009 dle nákladů 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Špatné provedení 1 513 1 513 54,48 

Materiál poškozen 1 109 2 622 94,42 

Špatné rozměry 155 2 777 100,00 

Celkem      2 777 Kč 
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Příloha č. 15 Neshody na operaci plnění panelů za rok 2010 dle nákladů 

Druh neshody Náklady v Kč 
Kumulované 
náklady v Kč 

Kumulované 
náklady v % 

Materiál poškozen 20 033 20 033 95,73 

Díl chybí     628 20 661 98,73 

Záměna materiálu     232 20 893 99,84 

Neoloupané panely      33 20 926 100,00 

Celkem     20 926 Kč 
  

Příloha č. 16 Paretova analýza operace plnění panelů za rok 2010 dle nákladů 

 

Příloha č. 17 Neshody na operaci stříhání za rok 2010 dle nákladů 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Chybný rozměr 3 464 3 464 95,37 

Díl chybí    168 3 632 100,00 

Celkem      3 632 Kč 
   

Příloha č. 18 Neshody na operaci pitsburský lem za rok 2010 dle nákladů 

Druh neshody Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní 
četnost v % 

Špatné provedení 359 359 69,84 

Materiál poškozen 155 514 100,00 

Celkem      514 Kč 
  

 

 


